
 

 
 

Forsikringsordning for 
lærlinge og elever

Industriens Pensionsforsikring A/S, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, CVR-nr. 16614130 



Vilkår for forsikringsordning for lærlinge og elever                                                                                 Side 1  

VILKÅR 

Hvem har ret til forsikringsordningen? 
Hvis du er startet på en erhvervsuddannelse 
som lærling eller elev, kan du have ret til 
forsikringsordningen i Industriens Pension, 
hvis det er et krav i den overenskomst, der 
gælder for dig. 
 
Du får direkte besked fra Industriens Pension, 
hvis du har ret til forsikringsordning i  
Industriens Pension.  
 
Du har ret til forsikringsordningen, så længe 
du er i lærlinge- eller elevforholdet, og 
forsikringsordningen ophører ved udgangen af 
den måned, dit ansættelsesforhold hos din  
arbejdsgiver ophører.  
 
Hvad er indeholdt i forsikringsordningen? 
Forsikringsordningen i Industriens Pension 
omfatter: 
 
• Invalidesum på 100.000 kr. 
• Sum ved visse kritiske sygdomme på 

100.000 kr.  
• Dødsfaldssum på 300.000  
 
Derudover er der ret til: 
 
• Enten en Invalidepension på 60.000 kr. 

om året 
• Eller Industriens Pensions 

sundhedsordning 
 
Blikkenslager- og VVS branchens lærlinge 
under DS Håndværk og Industri har ret til 
Industriens Pensions sundhedsordning. Andre 
lærlinge har ret til invalidepensionen. 
 
Invalidesum 
Du har ret til invalidesummen, hvis din 
generelle erhvervsevne bliver varigt nedsat  

 

med mindst halvdelen på grund af sygdom 
eller ulykke. Det er et krav, at der er lægelig 
dokumentation for den varige nedsættelse, 
mens du er omfattet af forsikringsordningen.  
 
Invalidesummen er en skattefri udbetaling på 
100.000 kr. 
 
De præcise vilkår fremgår af § 7 i de 
”Almindelige forsikringsbetingelser for 
forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen”.  
 
 
Invalidepension 
Du har ret til invalidepension, hvis din 
generelle erhvervsevne bliver varigt nedsat 
med mindst 2/3 på grund af sygdom eller 
ulykke. Det er et krav, at der er lægelig 
dokumentation for den varige nedsættelse, 
mens du er omfattet af forsikringsordningen. 
 
Invalidepensionen udgør årligt 60.000 kr., og 
der skal betales indkomstskat af udbetalingen. 
Udbetalingen fortsætter til du bliver 67 år. 
 
De præcise vilkår fremgår af § 8 i de 
”Almindelige forsikringsbetingelser for 
forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen”. Der 
er ikke ret til bidragsfritagelse ved invaliditet. 
 
Sum ved visse kritiske sygdomme 
Du har ret til en skattefri engangsudbetaling 
på 100.000 kr., hvis du får stillet en af de  
diagnoser, der giver ret til udbetaling fra 
Industriens Pension, mens du er omfattet af 
forsikringsordningen. 
 
De præcise vilkår fremgår af kapitel 5 i de 
”Almindelige forsikringsbetingelser for 
forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen”. 
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Dødsfaldssum 
Der bliver udbetalt en skattefri sum på 
300.000 kr. til dine efterladte, hvis du dør, 
mens du er omfattet af forsikringsordningen. 
 
Du kan frit vælge, hvem der skal have udbetalt 
dødsfaldssummen. Du kan for eksempel  
vælge, at pengene skal gå til: 
 
 
• Familiemedlemmer  
• Din samlever 
• Bekendte 
• Foreninger 
 
Hvis du ikke selv vælger, hvem der skal have 
pengene, vil udbetalingen gå til din evt. ægte-
fælle, samlever, børn eller arvinger (dine 
forældre tilhører gruppen ’arvinger’). 
 
Lovgivningen siger, at vi skal have skriftlig 
besked, hvis du selv vil bestemme, hvem der 
skal have pengene. Derfor skal du sende os 
en blanket. Det er ikke nok, at du har den 
liggende derhjemme, eller at du har skrevet 
testamente. 
 
De præcise vilkår fremgår af § 13 i de 
”Almindelige forsikringsbetingelser for 
forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen”. 
 
Industriens Pensions Sundhedsordning 
Industriens Pensions Sundhedsordning 
omfatter hurtig behandling i Danmark af 
problemer og gener med: 
 
• Ryg, skulder, nakke, knæ, albuer, 

håndled og 
• Arm- og bensmerter  
 
 
 

 

Herudover har du ret til psykologhjælp og 
misbrugsrådgivning i forbindelse med  
problemer opstået i forbindelse med dit 
arbejde. 
 
De præcise vilkår fremgår af kapitel 6 i de 
”Almindelige forsikringsbetingelser for 
forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen” og 
”Vilkårene for Sundhedsordning i Industriens 
Pension”, som du kan se på 
www.industrienspension.dk. 
 
 
VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSGIVER 

Du skal senest tilmelde lærlinge og elever den 
10. i den måned, lærlingen eller eleven er 
startet i virksomheden på Industriens 
Pensions hjemmeside 
www.industrienspension.dk. 
 
Du bør hver måned inden den 10. kontrollere, 
at alle lærlinge og elever, som skal tilmeldes 
ordningen, er tilmeldt. 
 
Industriens Pensions opdateringsservice 
fritager ikke arbejdsgiveren fra ansvaret for at 
sikre, at lærlinge og elever er tilmeldt eller 
frameldt forsikringsordningen via Industriens 
Pensions hjemmeside 
www.industrienspension.dk.  
 
Tilmelding af en lærling eller elev efter den 10. 
i måneden medfører, at lærlingen og eleven 
først får forsikringsordning næste måned.  
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Betaling for forsikringsordningen opkræves 
virksomheden a conto for 1 år ad gangen i 
februar måned for det indeværende år – første  
gang dog april 2011 for 1. marts 2011 og 
resten af 2011.  
 
Ved udgangen af et kalenderår afregner 
Industriens Pension i februar måned det 
seneste kalenderårs betalinger til 
forsikringsordningen ud fra de faktiske antal 
lærlinge og elever, der har været omfattet af 
forsikringsordningen.  
 
Betalingen for forsikringsordningen fastsættes 
af Industriens Pension.  
 
Industriens Pension er berettiget til at opkræve 
gebyr ved manglende eller for sen betaling af 
betalingen for forsikringsordningen.  
 
Industriens Pension kan fastsætte nærmere 
vilkår for indbetaling af præmie m.v. 
 
VILKÅRENES IKRAFTTRÆDEN 

Disse vilkår er godkendt af Industriens 
Pensions bestyrelse den 29. november 2010 i 
medfør af § 32 i kapitel 4 i de ”Almindelige 
forsikringsbetingelser for forsikringer i 
Arbejdsmarkedspensionen”, og gælder fra den 
1. marts 2011, indtil bestyrelsen bestemmer 
andet. 
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